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Formanden har ordet

Sommeren er her stadig og OKE er stadig i 2. division, men…. Turen til Munkebjerg 
endte i 3 nederlag, og klubben er nu en aktiv deltager i nedrykningsmatchen. Datoen 
ligger endnu ikke fast, men med 99% sikkerhed bliver det den 2. oktober. Den 
sidste % er på den 16. oktober (den oprindelige dato). Kolding har budt ind med 
divisionsløb på begge datoer afhængig af, hvilken dato kredsens klubber peger endelig
på.

Åben teknisk træning er startet, og med åben menes der, at alle klubbens medlemmer
er inviteret til at deltage. Det er hver tirsdag kl. 17.00.

Bestyrelsen arbejde med:
Det næste ”Find Vej I-projekt” Degnetoften (en del af Vester Vedsted plantage) er nu 
godkendt af DOF.

Af anden aktivitet er planlægning for årets Julenisseløb, 2. laaange i Vest og B-løb i 
Dejbjerg plantage nu i gang. Hanne Jochumsen og undertegnede er i gang med at 
hverve stævneledere og banelæggere. Hanne er allerede kommet i mål med Dejbjerg,
hvor Helene Nissen/ Niels Boysen er banelæggere og Ulrik Revsbech er stævneleder.

Den 18. – 20. november kommer U1 gruppen (de 11 – 13-årige) forbi Esbjerg og har 
kursusweekend. I den forbindelse skal klubben være behjælpelig med forplejning til 
om aftenen. Sidst serverede vi hjemmelavede burgere til løbernes store glæde. Dog 
var Brandvæsenet mindre begejstret da vi lavede så meget røg i køkkenet, at vi 
udløste brandalarmen. Så sæt X kalenderen, hvis du har tid og lyst til at lave en gang 
aftensmad til en flok fantastiske unge mennesker og meld tilbage, at DU kan hjælpe.

Forandring:
På tegnebrættet ligger der nu 2 gode løsninger / muligheder som bestyrelsen vil 
arbejde videre med:

 Åben orientering – hver søndag fra uge 43 til og med søndag før Påsken (dog 
undtagen december måned). Start fra klubhuset 10-11 med efterfølgende let 
bespisning. Tovholder Rudolf Sørensen. I kan her se, hvordan andre klubber er 
kommet i mål http://buu.do-
f.dk/log/subpages/ProjektFamilieMotionsorienteringSkive.pdf

 Nighttrail – hver anden tirsdag forskudt fra Vintercuppen med forventet opstart 
i år 2017. Forventet løbsområde er Nørreskoven. Tovholder Kurt Thorøe. For 
inspiration se http://www.nighttrailaarhus.dk/
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Faste meddelelser fra bestyrelsen:
Alle relevante kortfiler i nyeste version ligger nu tilgængelig på et webbaseret drev. 
Fordelen ved dette er, at filerne altid er til rådighed og derfor behøver banelæggerne 
ikke venter på at nogen besvarer en mail 3-5 dage senere. Kontakt Jørgen Bang om 
adgang hertil.
Med de 2 muligheder på tegnebrættet er det min overbevisning, at klubben går en 
spændende tid i møde. Bestyrelsen og i særdeleshed Kurt og undertegnede håber, at I
alle vil være en aktiv del af dette.
Maja Alm dobbelt guld til VM 2016:

Det er nu vi skal have klubben i mål og skabe en positiv ånd og en positiv fremgang.

Med venlig hilsen
Rudolf Sørensen
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Træningstilbud

Har du lyst til at lave et træningsløb kontakt da Mette Lolk. Du kan på klubbens 
hjemmeside i højre kolonne finde årskalenderen som PDF fil og se hvilke løb der 
mangler en banelægger.

Onsdag er der start kl. 17.30, og posterne indsamles ca. kl. 19.30. 
Lørdag er der start kl. 13.00, og posterne indsamles ca. kl. 15.00.
Der er transport fra klubhuset en halv time før start.

Dato Skov
Ons. D. 14. 
september

Kærgården. Startsted er pt. ukendt. Kørsel Rudolf.
OBS. Klubmesterskab i Langdistance, før kendt som
klassisk distance.

Lør. D. 24 september Grimstrup plantage med start omkring skolen. 
Kørsel Henrik

Lør. D. 1. oktober Nørreskoven med start fra klubhuset.
Lør. D. 8. oktober Ål midt og øst. Startsted er pt. ukendt. Kørsel 

Tonny. Vær obs. på muligt divisionsløb om 
søndagen

Lør. D. 15. oktober Guldager plantage med start fra Naturskolen. 
Muligvis sidste gang i Guldager pga. spærring over 
jernbanen. Kørsel Børge. Vær obs. på muligt 
divisionsløb om søndagen

Lør. D. 22. oktober Blåbjerg plantage. Startsted er pt. ukendt. Løbet er 
samtidigt OK Wests klubmesterskab i ultralang. 
Pga. de formodet forlængede løbstider tilbydes der 
ingen fælleskørsel

Lør. D. 29. oktoeber Marbæk plantage med start fra den sydlige P-plads.
Kørsel Henrik T.

Lør. D. 5. november Nørreskoven med start fra klubhuset
Lør. D. 12. 
november

Nyminde. Startsted er pt. ukendt. Kørsel Poul

Lør. D. 19. 
november

Østskoven med start fra den østlige P-plads. Kørsel 
Rudolf

Lør. D. 26. 
november

Ål vest. Startsted er pt. ukendt. Kørsel Tonny

Lør. D. 3. december Nørreskoven med start fra klubhuset
Lør. D. 10. december Ølgod plantage. Startsted er pt. ukendt. Kørsel 

Louis
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Lør. D. 17. december Marbæk plantage med start fra Marbækgård. Kørsel
Rudolf

Lør. D. 24. december GLÆDELIG JUL – vi ses 2. juledag

Følg med på OKE`s og West hjemmeside vedr. de ukendte startsteder, henholdsvis på:
OKE startsteder / kort: http://www.okesbjerg.dk
West startsteder / kort: http://www.okwest.dk

Hvis du/I ønsker at benytte ovennævnte kørselsmulighed, skal du/I senest kl. 19.00 
dagen før træningsløbet kontakte Poul Larsen på tlf. 7516 74 00. Han vil så koordinere
kørslen med den kørselsansvarlige for den gældende dag.
Hvis den udvalgte chauffør ikke kan køre den pågældende dag, finder han selv en 
afløser.

Banelæggere til træningsløb
Så tager vi hul på sensommerens og efterårets træningsløb. Heldigvis er vi pænt 
dækket ind med banelæggere, så der mangler kun lige banelæggere til 7 løb resten af
året. Så kunne du tænke dig en tjans som banelægger til et træningsløb, så er der 
følgende muligheder:

1/10:    Nørreskoven
15/10:  Guldager
29/10:  Marbæk 
5/11:    Nørreskoven
19/11:  Østskoven
3/12:    Nørreskoven
17/12:  Marbæk

I både Nørreskoven og Østskoven er der jo faste poster, som man meget gerne må 
bruge.

Jeg håber, der er nogen af jer, der er friske på at tage en banelæggertjans. Jeg kan 
kontaktes på sms: 29706393 eller mail: lolk@youseepost.dk

Venlig hilsen
Mette
 Marbæk lørdag d. 29/10. 
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Indbydelse til åbne løb / kurser

Skov/ kurus Få korte bemærkninger
Kelstrup Plantage Hvornår: 18. september

Arrangør: OK Syd
Stævne: 1. divisionsløb
Tilmeldingsfrist: 9. september

Gødding skov Hvornår: 25. september
Arrangør: OK Gorm
Stævne: 3. divisionsløb
Tilmeldingsfrist: 16. september

Svanninge Bjerge

Divisionsmatch?

Hvornår: 9. oktober
Arrangør: Faaborg OK
Stævne: DM hold + divisionsløb
Tilmeldingsfrist: 30. september

Aabenraa Nørreskov Hvornår: 23. oktober
Arrangør: OK Syd
Stævne: B-løb
Tilmeldingsfrist: 14. oktober

Marbæk plantage Hvornår: 26. december
Arrangør: Julenisserne
Stævne: Julenisseløbet
Tilmeldingsfrist: Ukendt

Tilmelding foregår via O-service. Den oplyste tilmeldingsfrist er den ordinære. Evt. 
frister for eftertilmelding kan ses i o-service. I o-service er der desuden link til 
ovennævnte arrangementer / indbydelser samt en del andre arrangementer, som jeg 
her ikke har nævnt. 

Har du ikke adgang eller kan du ikke huske din adgangskode til O-service, kontakt da 
venligst Hanne Jochumsen (hanne.jochumsen@outlook.dk).
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Klubmesterskaber år 2016

Sidste mesterskab i 2016: 

Klublang – Kærgården den 14. september.

På bestyrelsen vegne
Rudolf Sørensen
På bestyrelsen vegne
Rudolf Sørensen

            

 
MøllerSport 
Leverandør til orienteringsidrætten

og danske O-løbere i 30 år 

Egernvej 18 · 8680 Ry 
Tlf. 86 89 19 96 

mail@mollersport.dk 
www.mollersport.dk 

     
       Landinspektør Esbjerg 

    Kronprinsensgade 68, 6700 Esbjerg 
www.landsyd.dk 

esbjerg@landsyd.dk 
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Klubmesterskab-lang 2016
Du indbydes hermed til klub-lang 2016, løbet hvor pokalerne fordeles til
klubbens dygtigste løbere. Håber rigtig mange, særlig ungdomsløberne
vil møde op og evt. score en pokal, hvis du er god.

Afvikles på det spændende Kærgård Nord kort onsdag d. 14. sept. 2016,
og da det er sidste onsdagstræningsløb er starten rykket frem til kl. 17.00.
Løbet afvikles med det programsatte træningsløb vi har sammen med OK
West, der har indvilget i det lidt ekstra ståhej. Banelægger er Erik Skårup
og med lidt it hjælp af Sven Wodschow. Banerne er printede. Har set banerne,
naturligvis ikke min egen, og de lover udfordringer i et spændende terræn.

Startsted: P-pladsen ved Nørenge overfor Egekrattet eller oplysninger til
               din GPS 150 m syd for Kærgårdvej 8, 6840 Oksbøl.

Banelængderne er fastsat og er som følgende.

Klubmesterskabsbanerne:  
Bane 1  svær           7,8 km  15 poster   H-20, H21-39
Bane 2  svær           6,7 km  12 poster   H40-54, D-20, D21-39
Bane 3  svær           5,6 km  12 poster   H55-64, D40-49
Bane 4  svær           4,0 km  10 poster   H65-, D50-
Bane 5  ml.svær      4,3 km   12 poster   H-16, D-16
Bane 6  let              3,4 km   10 poster   H-12, D-12; H-14, D-14
Bane 7  begynder    2,5 km     9 poster   H-10, D-10
i alt 17 mulige klubmestre.

Klubmestre for år 2015 i Tranedal - Niels Boysen, Rudolf Sørensen,
Ole Gadsbølle, Helene Nissen, Mette Lolk, Per Christensen, Freja
Kramers Sørensen og Kristian Kramers Sørensen - skal ved først
givne lejlighed aflevere den modtagne pokal til mig eller stille den
i klubhuset. 

Vi glæder os til at se dig, så mød frem til årets sidste klubmesterskab.
Er du ikke helt klar så er der endnu nogle dage til at løse op for spæn-
dingerne. Vil gerne love godt vejr, det er i hvert fald for tidlig til sne.

Louis, formand for træningsudvalget
75115561 

 

_________________________________________________________________________

NORDPILEN •  September 2016                Orienteringsklubben Esbjerg



 VINTERCUP
Statutter

Vintercup: afholdes i vinterhalvåret efter at ungdomstræningen er afsluttet.

 Afholdes 10 gange på O-kort, sprintkort eller luftfoto (af en hvis kvalitet).

afholdes med ca. 2 ugers mellemrum, således at juleugen og 
”vinterferieugen” friholdes.

afholdes tirsdag aften med start efter solnedgang.

 Afholdes i og i ”omegnen” af Esbjerg, og der vil kun være en bane. 

 Er åben for alle interesserede også uden for klubben.

 Tidtagningen vil være Emit.

 Prisen vil være 10 kr. pr. start, 30 kr. for ikke O-løbere.

Pointberegningen vil være for adskilt for ungdom og seniorer, således:

 Hurtigste tid giver 100 point

 Derefter gives 100 point minus det antal minutter man er efter vinderen:

 vindertid  27:31       100 point

 egen tid   32:47         95 point

 osv.

 8 ud af 10 løb tæller.

Sidste løb vil være OK Esbjergs natklubmesterskab, og der vil til dette løb være baner 
efter klubreglementet.

Beregningen for dette løb vil være efter løberens km/tid.

Datoerne for vintercupper vil være følgende. 

Datoer:
08-nov  (uge 45) 22-nov (uge 47) 06-dec (uge 49) 20-dec (uge 51)
03-jan   (uge 1)   17-jan (uge 3)     31-jan (uge 5)   07-feb (uge 6)
21-feb (uge 8)     06-marts (uge 10)

Oversigt over ”steder” vil komme senere.
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Tilbud til ungdomsløberne
HUSK, at løbet i Gødding Skov den 25/9 er sidste afdeling i kampen om Sydkredsens 
ungdomspokaler. Løbet er samtidig kredsmesterskab for ungdomsløberne.

Se også nedenstående tilbud til løbere fra ca. 14 år fra TC Syd Vejle. Hvis du gerne vil 
deltage, så kontakt Henrik B. Thomsen på tlf. 40207220

TC Syd bobler – noget for dig?

 Er du ca. 14 år (eller ældre) – og klar til svære baner
 Vil du blive bedre til O-løb ?
 Vil du udfordres på nogle krævende baner?
 Tænker du på en fremtid i TC Syd ?

Så tilbyder TC SYD VEJLE, at du kan besøge TC SYD VEJLEs træning på en eller flere 
af følgende samlinger i efteråret 2016

Efterårets TC Syd Vejles træningssamlinger
o 17. september Faaborg
o 8. oktober Horsens 
o 4. december Blåbjerg

Træningssamlingerne består som regel i 2 kvalificerede træninger, ofte med fokus på 
et moment i O-løb. Eksempler kan være grovorientering, kompaskurs, farttilpasning,
kurver eller lign.
Mellem de to træninger er indlagt en pause på ca. 2 – 2½ time, hvor den medbragte 
frokost spises. Nogle gange vil der også være et indlæg af faglig karakter.
TC Syd boblerne vil få samme træning som TC Syd gruppen, men oplægget inden 
start vil bliveforetaget af en af O-løbs chaufførerne.

Transport til samlingerne sørger man selv for, men der er mulighed for fælleskørsel via
FB-gruppen TC-SYD VEJLE
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Nærmere information hos TC Styregruppemedlem Terkel Gydesen: på mobil 
23614857, eller e-mail : terkel.knudsen@middelfart.dk.

Læs mere om TC SYD VEJLE på: http://tc-syd.dk/siden/

Venlig hilsen
TC SYD VEJLE v. Terkel Gydesen, OK Melfar.

Læsø 3 dages
OK Esbjerg havde i juli måned 7 løbere til start i Læsø 3 dages.

Det var nogle super baner alle 3 dage, startende med sprint tirsdag aften i Byrum.
Det sluttede med en 3. plads til Karoline Lolk og en 4. plads til Henrik Thomsen.

Onsdagen var henlagt til Læsø Klitplantage. Det var nogle meget svære baner de 
havde fået skruet
Sammen. Men igen Klarede Karoline sig fint med en 2. plads.
Om aftenen var der grillfest på campingpladsen med deltagelse af de fleste af løberne.
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Helt igennem en dejlig tur til en af vore dejlige øer, og det kan kun anbefales andre at 
deltage om 2 år når der igen er Læsø 3 dages.

Jørgen

Beretning fra 50 km orienteringsløb 2016 i Rold
Skov

I  år  var  det  25.  gang,  at  50  km  orienteringsløb  blev  afviklet.  For  mit  eget
vedkommende  var  det  11.  gang  i  træk,  jeg  skulle  prøve  kræfter  med  løbet.  I
anledning af 25-års jubilæet var løbet henlagt til  Rold Skov, hvor også den første
udgave af løbet blev afholdt.
Jeg var taget til Aalborg dagen før for at male lejlighed med min søn, så jeg kunne
sove helt til 05.30. Det var ren luksus, for jeg skulle være stået op to timer tidligere,
hvis jeg skulle være kørt fra Esbjerg.
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På vej til stævnecentret kørte jeg op af vejen gennem Rebild Bakker, som skulle vise
sig at spille en stor rolle i løbet. Efter indskrivning og udlevering af klippekort (!) var
der instruktion.
For at fejre jubilæet var der i år kun 2 loops á hver 25 km mod normalt 3-4 loops. Det
betød blandt andet, at vi kun fik adgang til egen forplejning én gang under løbet og,
hvad værre var  – man var  nødt til  allerede efter  25 km at  beslutte,  om det var
nødvendigt at medbringe pandelampe, som man så var nødt til at have med rundt på
alle de sidste 25 km.
Inden starten blev de deltagere, som havde gennemført løbet 10 gange eller mere
kaldt frem og begavet med en sportstaske og 2 flasker god rødvin – en god start på
dagen.
Kl. 8.05 gik starten og kl. 8.04 var det begyndt at småregne. Det småregnede faktisk
det meste af dagen, så der var ikke noget tidspunkt under løbet, hvor man nåede at
blive helt tør. Foran lå 122 poster og temmelig mange højdemeter.
Jeg var under optimalt pres inden løbet, da jeg allerede havde misset to løb i De
Hårdes Klub og derfor SKULLE gennemføre 50 km orienteringsløb for ikke at komme
på den frygtede skamstøtte. Jeg havde endvidere været småskadet og havde derfor
ikke løbet i  2 måneder inden løbet.  Jeg vidste derfor,  at jeg skulle klare løbet på
rutinen og på ren vilje.
Første  halvdel  af  første  loop  foregik  i  Rold  Nørreskov.  Turen  gik  uden  de  store
problemer med forholdsvis nem orientering, friske ben og forholdsvis få højdekurver.
Undervejs  løb  vi  forbi  Lille  Blåkilde,  som  selvfølgelig  var  væskepost  med  høflig
selvbetjening af det friske kildevand.
Jeg var derfor optimistisk, da jeg vendte kortet for at begive mig ud på anden halvdel
af loop 1. Her så kortet imidlertid lidt mere udfordrende ud med en stor del af ruten i
Rebild  Bakker  og  en  enkelt  afstikker  mod  vest  på  et  luftfoto.  Årsagen  til  denne
afstikker kendte vi godt, for vi havde inden starten fået at vide, at en lille del af løbet
ville foregå under jorden.
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Vest for Rebild Bakker ligger Tingbæk Kalkminer, hvor vi i anledning af jubilæet skulle
have et lille ”bonusløb”. Da vi ved post 44 ankom til mineindgangen fik vi udleveret et
primitivt kort over minegangene uden poster på. Det viste sig, at vi skulle finde 10
poster inde i minen efter ”søg-og-du-skal-finde metoden.

Minen var svagt oplyst og det skulle vise sig at være en udfordring at finde alle 10
poster i første hug, da de var godt gemt. Endvidere var det hundekoldt under jorden
og vi skulle løbe rundt mellem turisterne, der velmenende kom med gode råd om, at
de vistnok havde set en post længere henne.     
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Efter at have løbet hele minen igennem, havde jeg fundet 7 poster. På tilbageløbet
mod udgangen var jeg ekstra omhyggelig og fandt yderligere 2 poster. Efter at have
været hele minen igennem 2 gange manglede jeg altså stadig en post. Der var ingen
anden udvej end at gå tilbage under jorden.

En af de letteste poster var placeret i en blind sidegang foran en statue. Det viste sig
at være en fælde fra arrangørernes side, for den sidste post var ret ondskabsfuld
placeret på bagsiden af statuen, hvor man ikke i første omgang tænkte på at lede, når
man lige havde fundet posten på forsiden. Jeg fandt den dog meget hurtigt i andet
forsøg.

Det var dejligt at komme ud i dagslyset og varmen igen og nu var der kun 10 poster
til jeg var tilbage i skifteområdet, hvor jeg kunne få noget at spise og drikke og en tør
trøje. Første loop havde taget ca. 6 timer og det var nu, det skulle besluttes, om
pandelampen skulle med på loop 2.

Jeg var ikke i tvivl. Der var ca. 7 timer til det begyndte at blive mørkt, og jeg kunne
mærke, at jeg var ved at være træt i benene. Loop 2 blev derfor påbegyndt med
batteriselen på ryggen og pandelampen i lommen.

Jeg var lettet over, at Rebild Bakker var vel overstået, men det skulle vise sig, at jeg
havde glædet mig for tidligt. På loop 2 startede vi nemlig direkte ud i Rebild Bakker
igen. Det var dog ikke så slemt, som frygtet, for det var korte delstræk, som for en
dels vedkommende gik på langs af kurverne.

Første del af loop 2 gik derfor ganske fint, selv om tempoet nu var stærkt reduceret.
Der var indlagt en forplejningszone ca. halvvejs og da jeg nåede den, begyndte jeg for
alvor at tro på, at jeg nok skulle gennemføre løbet. Jeg var dog begyndt at mærke en
tiltagende  smerte  oven  på  højre  fod,  men  jeg  regnede  med  at  det  blot  var  et
træthedssymptom.

Undervejs på den sidste del af loop 2 og jeg begyndte at få svært ved at gå normalt.
Der manglede stadig mere end 10 km, og min gangart blev tiltagende ynkelig at se
på. Heldigvis blev jeg mere og mere positiv og opstemt, jo nærmere jeg kom mål, så
jeg kunne bide smerten i mig og fortsætte på en blanding af vilje og endorfiner. Det
viste sig efter løbet, at jeg havde en stor væskeansamling oven på vristen, som ud
over at gøre ondt betød, at jeg ikke rigtigt kunne bøje anklen.

Med  ca.  10  poster  tilbage  blev  pandelampen  tilsluttet  –  det  var  godt  jeg  havde
besluttet at tage den med. Det ville have været umuligt at finde de sidste poster uden
lys.  Efter  13  timer  og  47  minutter  i  skoven  kunne  jeg  endelig  skimte  lysene fra
stævneområdet i tågen og mørket og det var en meget træt mand, der kort tid efter
kunne  sætte  sig  i  bilen  og  køre  mod  Aalborg,  hvor  jeg  endnu  en  gang  skulle
overnatte.
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Jeg var meget glad for, at det endnu en gang lykkedes at gennemføre løbet og undgå
skamstøtten. Der resterer nu kun et løb i De Hårdes Klub i år, men det er ”kun” 30
km, så der skulle være en chance for at gennemføre det også.

Henrik B Thomsen

De Hårdes Klub 2016           
Skal du være det næste OKE-medlem af De Hårdes Klub?

Medlemskab af De Hårdes Klub opnås ved at gennemføre 4 af årets 6 udvalgte hårde
løb. Anmodning om optagelse sker via en aspiranterklæring, hvor man forpligter sig til
at gennemføre mindst 4 løb, herunder 1 maratonløb. Der er streng straf for ikke at
klare mindst 4 løb – man optages på klubbens skamstøtte og må hånes af alle andre.

Kontakter:           
 Formand:                                                 

Rudolf Sørensen   
Tlf: 61 78 03 32 

okesbjerg@yahoo.dk 

Næstformand: 
Hanne Jochumsen 

Tlf: 75 33 89 21 
hanne.jochumsen@outlook.dk 

Kasserer: 
Louis Sørensen 

Tlf: 75 11 55 61 
louis.soerensen@post.tele.dk 
Klubkonto: 1551-0002019191 

Løbstilmelding: 
Hanne Jochumsen 

Tlf: 75 33 89 21 
hanne.jochumsen@outlook.dk 

Startafgiftskonto: 9712-0001869515 

Ungdom: 
Henrik Thomsen 

Tlf: 40 20 72 20 
hbt@esbjergkommune

Kort & skove: 
Jørgen Bang 
Tlf: 40 98 45 67 

bangsbiks@gmail.com 

Hjemmeside: 
Kurt Thorøe 
Tlf: 40 62 35 99 
thoroe@pc.dk 

Klubblad: 
Lars Grevang 

Tlf: 22 13 98 24
lgrevang@gmail.com 
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